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أعلن بنك بوبيان انه س����يتم فتح باب االكتتاب في املتبقي من أسهم 38
زيادة رأس����مال البنك بتاريخ 2 مايو وحتى نهاية عمل يوم 9 مايو 2010 
جلميع املساهمني املقيدين في سجالت البنك حتى تاريخ 21 يناير، 2010 
وذلك بعد احلصول على موافقة اجلمعية العمومية التي ستعقد اخلميس 
املقبل 29 ابريل اجلاري على ذل����ك. وأوضح البنك في بيان صحافي ان 
االكتتاب سيكون مفتوحا لهؤالء املساهمني في النسبة املتبقية والبالغة 
15% تقريبا، حيث ان القرار الوزاري منح البنك 3 أشهر لالنتهاء من عملية 

االكتتاب. يذكر ان مجلس ادارة البنك قرر في اجتماع سابق له التوصية 
للجمعية العمومية املقبلة بأن يفتح االكتتاب مرة اخرى في النسبة املتبقية 
املش����ار اليها، وذلك بعد ان رفضت ادارة الفتوى والتشريع طرحها في 
مزاد عام، حيث من املتوقع ان توافق اجلمعية على تلك التوصية. جتدر 
االش����ارة الى ان نسبة االكتتاب في زيادة رأس مال البنك قد بلغت %85 
تقريبا بسعر إصدار 255 فلسا للسهم متثل القيمة االسمية للسهم وهي 

100 فلس مضافا إليها عالوة اإلصدار متضمنة مصاريف االكتتاب.

»بوبيان« يفتح باب االكتتاب في المتبقي من أسهم زيادة رأس المال في 2 مايو المقبل 

منها عقد هيفي ليفت بقيمة إجمالية 600 مليون دوالر لمدة 5 سنوات

دشتي: »الرابطة« ستنافس على 4 عقود أميركية جديدة

 شريف حمدي
أكد رئي����س مجلس االدارة 
لشركة رابطة الكويت القابضة 
د.علي دشتي أن الشركة تعتزم 
الدخول في املنافس����ة على 4 
عقود مع اجلي����ش األميركي 
خالل املرحل����ة املقبلة منها 3 
عقود مباشرة وعقد من الباطن، 
الفتا الى أن اح����د العقود هو 
عقد »هيفي ليفت« الذي تبلغ 
قيمت����ه االجمالية 600 مليون 

دوالر ملدة 5 سنوات.
ف����ي  د.دش����تي  وأوض����ح 
تصريحات صحافية أن الشركة 
ستتقدم بعرض رسمي لهذا العقد 
في اغس����طس املقبل، الفتا الى 
أن »الرابطة« تس����عى لتكوين 
حتالفات من خ����الل مفاوضات 
جتريه����ا مع ش����ركات كويتية 
وأميركية للمنافس����ة على تلك 

العقود.
وقال د.دش���تي ان الشركة 
قررت املنافسة على هذه العقود، 
رغم انه لم يحالفها احلظ في 
الفوز بعقد املورد الرئيسي الذي 
كان���ت تنافس عليه وحصلت 
عليه ش���ركة انهام االماراتية 

مؤخرا.
وأضاف ان املنافسة كانت مع 
أكثر من شركة منها ما نعرفه 
ومنها ما ال نعرفه، مشيرا الى 
ان���ه لوال األزم���ة احلالية بني 
احلكومة األميركية وش���ركة 
اجيليتي ل���كان هذا العقد من 

الكويت لألوراق املالية التي ترد 
إليها عند ورود أي خبر يخص 
العقود األميركية أو غيرها بكل 
شفافية ووضوح وبشكل رسمي 

ومسؤول.
وقال د.دشتي: كنا نبادر دائما 
بتصحيح أي معلومة أو خبر 
ينشر في الصحف يؤكد حصولنا 
العقد األميركي، ونكتفي  على 
بالترقب وانتظار النتائج حالنا 
حال املتداولني في السوق، مشيرا 
الى ان عمليات البيع والتداول 
على أسهم شركتي »الرابطة« 
و»لوجس���تيك« كانت نشطة 
منذ فترة طويلة ومن الطبيعي 
اقتصاديا أن يزداد هذا النشاط 
التداولي بالتزامن مع احلديث 
عن عق���د ملياري كانت فرصة 

دينار في نهاية العام احلالي، وان 
العائ����د املتوقع من هذه العقود 
سيكون في حدود 15%، الفتا الى 
ان الشركة تسير قدما في طريق 
االستثمار اخلارجي واستكمال 
مشاريعها في األسواق اخلارجية. 
وأوضح ان شركة الرابطة لديها 
عالقات طيبة مع شركة »انهام« 
التي فازت بعقد املورد الرئيسي 
من اجليش األميركي وذلك منذ 
س����نتني على األقل، غير انه لم 
يشر الى وجود اتصاالت بينهما 

في الوقت الراهن.

الربع األول

وح����ول توقعات����ه لنتائج 
الربع األول، أفاد د.دش����تي بأن 
النتائج ستكون جيدة، مشيرا 

نصيب شركة اجيليتي. 

هاجس عدم الفوز

وأوضح ان ش����ركة الرابطة 
دخلت في منافسة مع شركات 
أخ����رى للحص����ول عل����ى عقد 
املورد الرئيس����ي م����ن اجليش 
األميرك����ي، وقدمت عرضها إلى 
احلكوم����ة األميركية، وكان من 
التي تتناسب  العروض  أفضل 
مع متطلبات اجليش األميركي، 
غير ان هذا لم مينع من وجود 
هاجس بعدم الفوز مت التعبير 

عنه في أكثر من مناسبة.
وأشار الى انه منذ اإلعالن عن 
دخول الش����ركة للمنافسة على 
ه����ذه املناقصة كانت الش����ركة 
جتيب عن استفس����ارات سوق 

أم����ا فيم����ا يتعل����ق بعمليات 
التدقيق التي تنوي إدارة الرقابة 
في البورصة القيام بها، فهذا شأن 
داخلي وإج����راءات إدارية تخص 
طبيعة العمل في البورصة، ونرحب 
بها في أي وقت ألننا واثقون من 
سالمة أوراقنا وقوة موقفنا. وأكد 
أن الشركة لم ولن تتأثر بخسارة 
هذا العقد، فاملركز املالي للشركة 
سليم وقوي، حيث مكن الشركة 
م����ن احلصول على تس����هيالت 
ائتمانية جديدة من البنوك في 
ظل ظروف حذرة ملنح متويالت 
أنها اس����تطاعت  جدي����دة، كما 
احلصول عل����ى عقود حكومية 
منذ بداية الع����ام احلالي بلغت 
قيمتها 60 ملي����ون دينار ومن 
املتوقع أن تصل إلى 100 مليون 

سئلنا عن العقد فأكدنا أنه لم تظهر 
النتائج بعد وهو ما يؤكد حرصنا 
على مصلحة املتداولني الصغار قبل 
التي لم  الكبار وعلى مصداقيتنا 

ولن تكون مجاال للشك والريبة.

فوز الشركة به كبيرة.
وأضاف أن شركة الرابطة لم 
تكن على علم بنتيجة الترسية 
مسبقا، وحتى س����اعات قليلة 
قبل اإلعالن عن الشركة الفائزة 

الى ان الشركة جنحت في اطفاء 
خسائرها في التسعة اشهر األولى 
من 2009 وحققت ارباحا في الربع 
األخير، وهو ما يعني ان الشركة 
جتاوزت تداعيات األزمة. وتوقع 
ان تتراوح أرباح الشركة في نهاية 
2010 بني 6 و8 ماليني دينار، وان 
هذه االرباح ستشهد منوا في حال 

الفوز بأحد العقود األميركية.

مقاوالت الخليج

وكشف د.دشتي ان الشركة 
كانت ق���د تلقت عرض���ا ابان 
االزمة من كونسرتيوم مكونا 
الكويت  م���ن ش���ركات م���ن 
وابوظب���ي والواليات املتحدة 
لشراء شركة مقاوالت اخلليج 
بقيمة 22 مليون دينار والتي 
كانت الرابطة قد أسستها عام 
1985 في السعودية مع شركاء 
سعوديني، مشيرا الى ان الشركة 
تقوم بإدارة مينائي جدة واخلبر 
وان هناك توسعات في مشاريع 
متنوعة داخل امليناءين تصعب 
من عملية تقييم االصول، لذا 
البت في  الرابطة عدم  فضلت 
العرض حلني االنتهاء من هذه 
املشاريع التوسعية حتى يكون 
من السهل تقييمها بشكل صحيح 
ويتناسب مع القيم الفعلية لها 
خاصة وان الس���عودية تشهد 
تطورا كبيرا في اقتصادها االمر 
الذي ينعكس ايجابا على نشاط 

الشركة.

أرباح الشركة في نهاية 2010 ما بين 6 و8 ماليين دينار وقد تشهد نموًا في حال الفوز بأحد العقود األميركية
حصلنا على عقود بـ 60 مليون دينار منذ بداية 2010 عائدها 15% ونتوقع أن ترتفع  إلى 100 مليون 

د.علي دشتي

وسائل اإلعالم.. وتفاقم األزمة
قال د.دشتي: »ال يخفى على أحد الدور الذي تلعبه بعض 
وسائل اإلعالم والصحافة في تفاقم األزمة بنشرها األخبار 
واملعلومات دون التأكد من صحتها أو الرجوع إلى املصدر 
الرئيسي لتأكيدها أو نفيها، كما أنها تزيد من جرعة التفاؤل 
أحيانا وتدعو إلى التشاؤم أحيانا أخرى ما يدفع املتداولني 
وخاصة الصغار منهم إلى اتخاذ قرارات خاطئة وغير مدروسة، 

تأتي كردود فعل على نشر هذه املعلومات«.

»الوطنية للتنظيف« تقترب من الحصول 
على تسهيالت ائتمانية استعدادًا لمناقصات في 17 منطقة

 شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر مقربة ان شركة الوطنية للتنظيف اقتربت 
من احلصول على تسهيالت ائتمانية من خالل مفاوضات وصلت الى 
مراحل متقدمة مع بنوك محلية وخارجية، وذلك استعدادا ملناقصات 
التنظيف التي ستطرحها الدولة في 17 منطقة من مناطق الكويت ضمن 
اخلطة اخلمس��ية اجلديدة. ولفتت املصادر الى ان الشركة ستنافس 

على كل هذه املناقصات، مما يوجب ان تتوافر لديها السيولة الالزمة 
لتكون جاهزة في حال ترس��ية اي من هذه املناقصات عليها، مشيرة 
الى ان الشركة الى جانب ذلك ستواصل املنافسة على مناقصات اخرى 
بخالف مناقصات اخلطة اخلمس��ية منها مناقصة س��تطرحها بلدية 

الكويت في الثاني من مايو املقبل.
وذك��رت املصادر ان هذه املناقصة كان مقررا لها منتصف ابريل 

اجل��اري غير انه مت تأجيلها الج��راء تعديالت على املواصفات الفنية 
اخلاصة بها.

وحول آخر التطورات حول مناقصة كانت الشركة قد تقدمت لها في 
ابوظبي اكدت املصادر ان هذه املناقصة مت تأجيل االعالن عن نتائجها 
نظرا الن اجلهة املنوطة بدراسة العروض انتقلت من موقعها الى موقع 
آخر، مشيرة الى ان االعالن عن نتائج هذه املناقصة سيكون قريبا.


